
 
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 

17/2002.(X.11.)KT rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  

 
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi közművelődési 
feladatok ellátása érdekében – a kulturális javak védelméről és a muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 77.§.-a és a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§.-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a következő rendeletet alkotja:   

 
I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Alapelvek 
 
1.§.  Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása so-
rán arra törekszik, hogy biztosítsa Földeák község polgárainak jogát 
- kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, 
- személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint  
- a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.  
Ezen jogok biztosítását felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 
E jogok érvényesülését közművelődési intézmény működtetésével, a közművelődési 
közösségek létrejöttének és működésének szakmai és fizikai támogatásával segíti. 

 
2.§. Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen 
vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a 
Törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, 
kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyo-
ni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 

 
A rendelet hatálya 

 
3.§.  E rendelet hatálya kiterjed 

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Földeák 
község közigazgatási területén lakó állampolgárokra, 

- az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi színtereire és azok 
fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire,  

- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton 
támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira 
és működtetőire, 

- a képviselő-testületre és szerveire, a Körjegyzőségi Hivatalra. 
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II. RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI 

 
 

4.§. Földeák község Önkormányzata a Törvény 76.§.-ának (2) bekezdésében szere-
pelő helyi önkormányzati feladat-ellátási formákat támogatja, melyek az alábbiak: 
 
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, élet-

minőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,   
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása,  

- az ismeretszerző, az amatőri alkotó, művelődő közösségek tevékenységének tá-
mogatása,  

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesíté-
sének segítése, 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segíté-
se, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 

5.§.Az Önkormányzat a Törvény által javasolt, a 4.§.-ban felsorolt formákat a tele-
pülés kulturális hagyományai és a helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alap-
ján az alábbiakkal bővíti: 
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének elősegítése, 
- a „Földeák” című helyi lap rendszeres gyakorisággal történő megjelentetése 
- a filmművészeti alkotások megismertetése érdekében mozi működtetése. 

 
 

III. RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT-ELLÁTÁSÁNAK  

STRUKTÚRÁJA 
 

A közművelődési intézmény 
 

6.§. Az Önkormányzat – a Törvény 78.§.-ának (2) bekezdésében foglalt előírás sze-
rint – a jelen rendelet 4-5. §.-ban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az álta-
la fenntartott és működtetett, részben önállóan gazdálkodó Művelődési Ház és 
Könyvtár költségvetési intézménnyel látja el. 
Az intézmény gazdálkodási feladatait a Körjegyzőségi Hivatal, mint önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szerv látja el, az erre vonatkozó külön megállapodás alapján.  
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Földeák község Önkormányzatának közművelődési intézménye 
 

7.§. (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 
a) alaptevékenysége: közösségi közművelődési tevékenység, 
b) alapvető szakfeladata: művelődési házak tevékenysége,  
                                          könyvtári tevékenység 
 
(2) A közművelődési intézménynek minden év január hó 31. napjáig el kell készíte-
nie éves munkatervét, melyet a képviselő-testület az intézmény költségvetésével 
egyidejűleg hagy jóvá. 
 

 
IV. RÉSZ 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYÉNEK 
SZOLGÁLTATÁSAI 

 
8.§. (1) Az önkormányzat közművelődési intézményének díjmentes és díjköteles 
szolgáltatásainak köréről a rendelet melléklete rendelkezik. 
 
(2) A díjköteles szolgáltatások díjának mértéke: 
a.) az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles, 
b.) a nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint 

állapíthatók meg. 
 
(3) Díjmentesen vehető igénybe: 
a.) az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények saját rendezvényei meg-

tartására, 
b) országgyűlési választáson induló jelöltek, a helyhatósági választásokon induló 

polgármester-jelöltek és képviselő-jelöltek választói gyűléseik megtartására egy 
alkalommal, 

c.) az állampolgárok önszerveződő, világnézettől, pártoktól független nonprofit kö-
zösségei közcélú, politikamentes fórumaira. 

 
 

V. RÉSZ 
A KÖZMŰVELŐDÉS FINANSZÍROZÁSA 

 
9.§. Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, 
melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó, az önkor-
mányzatot megillető normatív hozzájárulás, a központosított előirányzatokból 
származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból 
pályázati úton elnyert összeg. 
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10.§. Az önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998./III.31./MKM rendelet alapján benyúj-
tandó pályázathoz a saját erő biztosítását anyagi lehetősége függvényében vállalja. 

 
 

VI. RÉSZ 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
11.§.(1) A rendelet értelmezésében közvetett költség az épület fenntartásának ener-
gia, közüzemi, és karbantartási költségei, valamint az intézmény alkalmazottainak 
bérjellegű költsége. 
 
(2) Közvetlen költség az (1) bekezdésben felsorolt költségeken kívül, kizárólag az 
adott rendezvény megtartásához szükséges, külön fizetendő dologi és bérköltség. 
 
12.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

   Vass Imre                     Wéberné Bandur Rozália 
                       polgármester                                 körjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület 2002. október 10-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2002. október 11-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került ki-
hirdetésre. 
 
Földeák, 2002. október 11. 
 
 
 
                                                                 Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                 körjegyző 
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Melléklet 
 
 
 

A közművelődési intézmény díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre 
 
 

1.) Díjmentes szolgáltatások: 
 
a.) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 
munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közössé-
gek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, 
közösségi tevékenysége, valamint a R. 4.§.-ban felsorolt mindazon saját tevékeny-
ség, amely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár.  
 
b.) Mindaz a tevékenyég, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 
 
 
 
      2.) Díjköteles szolgáltatások:  
 
a.)Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles. 
 
 
b.) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek a saját 
költségvetéséből közvetlen kiadással jár. 


